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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  / هرکس آهَزضی درهبًی:داًطکذُ سرٍ گردى ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 یحیػلَم تطر رضتِ تحصیلی:   اختصبصی )اجببری( ٍاحذ درسی: ًَع

 ارضذکبرضٌبسی  هغقغ تحصیلی: کبرٍرزی: کبرآهَزی: 1 ػولی: 5/2 ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 43 ًظری:        تؼذاد سبػت
 ػولی:

34 
 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی کبرٍرزی: کبرآهَزی:

     پیطٌیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 اًبتَهی رضتِ تحصیلی: دکتر ػلیرضب ػبذاًی پَر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 استبدیبر  رتبِ ػلوی: دکتری تخصصی ػلَم تطریح هقغغ تحصیلی:

 پست الکترًٍیک: 00125467300 توبس: ضوبرُ
abdani.anatomy@yahoo.com 

 02433440305   هحل کبر:

 دکتر هیترا آریي هٌص – جَاد فریذًٍیهحوذدکتر –دکتر ػلیرضب ػبذاًی پَر   :(بى)هذرسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس

 ببزًگری بر اسبس ًیبز جبهؼِ: :تبریخ تذٍیي عرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:

ضوبرُ جلسبت ببزًگری  تبریخ 15/06/00 ترکیبی هجبزی  حضَری
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 ضذُ: 00/00/1300

      

 اهذاف آموزشی

 ینیسر و گردى و نحوه کاربرد آنها در هوارد بال هیشناخت کاهل استخواى ها و بافت نرم ناح ّذف کلی:

 قادر باشنذ: (اى)، انتظار هی رود فراگیربرناهه آهوزشی در پایاى (:اّذاف اختصبصی )رفتبری 

 ضٌبختی:حیغ ِ 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذسرٍ صَرت  یاستخَاى ّا ٍ جسئيات کليات 

o را تياى کٌذ کليات ٍ جسئيات استخَاى ّای گردى را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل   

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ یگردً ِيسطح تِ عوك ًاح کليات ٍ جسئيات 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ گردى  یٍ هثلث ّا یًَاح -عضالت گردى - یگردً یفضاّا کليات ٍ جسئيات

 سرفصل را تياى کٌذ

o را تر هثٌای درٍس ارائِ  گردى کيسوپات رُزًجي –آى  اتیٍ هحتَ ذيغالف کارٍت - ذيهاستَئ ذٍياسترًَکل ِيًاح کليات ٍ جسئيات

 ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ  ییتازٍ یٍ ضثکِ عصث یگردى، عرٍق تحت ترلَُ ا یخلف هثلث کليات ٍ جسئيات

 را تياى کٌذ سرفصل

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ ٍ حٌجرُ یتحت اله ِيًاح کليات ٍ جسئيات 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل  یفَق اله ِيٍ ًاح یهْرُ ا یعضالت جلَ ،یهر ،یًا کليات ٍ جسئيات

 را تياى کٌذ

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ  ذيپارٍت یصَرت، هاستر ٍ غذُ  ِيًاح -سر ٍ صَرت  عضالت کليات ٍ جسئيات

 سرفصل را تياى کٌذ

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ (اعصاب ٍ عرٍق –ّا  ِی) ال اسکالپ کليات ٍ جسئيات  

o هحتَیات اًْا را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را  توپَرال ٌفراای و  توپَرال  ّای حفرُ کليات ٍ جسئيات ٍ

 تياى کٌذ

o هحتَیات اى را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ يياسفٌَپاالتحفرُ  کليات ٍ جسئيات ٍ  

o اتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذرا تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطحفرُ دّاى   کليات ٍ جسئيات 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ یٌيٍ ت حلكساختار اًاتَهيکی  کليات ٍ جسئيات 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ چطنساختار اًاتَهيکی  کليات ٍ جسئيات 

o را تر هثٌای درٍس ارائِ ضذُ هطاتك تا رفرًس ٍ سرفصل را تياى کٌذ یٍ داخل یاًيه ،یخارج گَش رکليات ٍ جسئيات ساختا 

o را تَضيح دّذ. (ساختار هيکرٍسکَپی حفرُ دّاى )زتاى، لة، لثِ ٍ گًَِ ّا 

o .ساختار هيکرٍسکَپی دًذاى را ضرح دّذ 
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o گاُ اضکی را تياى ًوَدُ ٍ ًحَُ تکاهل آى را تَضيح ک ّا ٍ دستساختار هيکرٍسکَپی چطن )لرًيِ، عذسی، صلثيِ، ضثکيِ(، پل

 .دّذ

o خارجی، هياًی ٍ داخلی را ضرح دادُ ٍ طرز تکَیي آى را تياى ًوایذ ساختار هيکرٍسکَپی گَش. 

o .طرز تکاهل جوجوِ، ستَى هْرُ ّا ٍ لفسِ سيٌِ را تَضيح دّذ 

o  دّذ.ًحَُ تکاهل سر ٍ گردُ، غذد تيرٍئيذ، پاراتيرٍئيذ ٍ تيوَس را ضرح 

 

 :حیغِ ػبعفی 

o  در حیطه علن پسشکی پی ببرنذ.سر و گردى اناتوهی به اهویت علن 

o  کاربرد علن اناتوهی در تشخیص بیواری ها و تکنیک های جراحی در ناحیه سر و گردى عالقونذ شونذبه 

 :حیغِ رٍاًی حرکتی 

o و نیزس بزا اسزتهاده از    روی هوالشها و جسذ  توانونذی دانشجویاى در کالس های عولی در هوارد رکر شذه در حیطه شناختی بر

 بر هبنای سرفصل دروس و هطالب فراگرفته شذه. هیکروسکوپ

 رٍش ّبی تذریس:

                                                                                     ًوبیص ػولی                                                         ایفبی ًقص                                                                         بحث گرٍّی                                                                                             پرسص ٍ پبسخ                                                                          سخٌراًی
                             Bedside teaching                       ضبیِ سبزی ضذُ        بیوبر                                                                              کبرگبُ آهَزضی 

    ) بٌَیسیذ(:                                         سبیر 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

 هَالش  –کبهپیَتر  -اسالیذ  

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:

 بررسی ضؼف ٍ هْبرت ّبی رٍش تذریس ٍ ارتببط بب داًطجَیبى

 ضَابظ آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 هٌظن در کالس ّب حضَر  اًتظبرات: 

 ورود و خروج از کالس در هوارد ضروری ---غیبت در صورت اضطرار   : هجبزّب

   هحذٍدیتْب:
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 (:/ببلیٌی/ػرصِ/آزهبیطگبّیػولیّبی ایوٌی )درٍس تَصیِ

 

 فْرست هٌببغ درسی:

1 Gray's Anatomy for Students  
 ٍ ّوکبراى یدکتر هحوذ اکبر فیسرٍگردى تأل یآًبتَه  ---کوکی  2
 اعلس ًتر  ٍ زٍبَتب  3
 ببفت ضٌبسی بلَم 4
 ببفت ضٌبسی جبى کَئیرا 5
 جٌیي ضٌبسی الرسي 6
 جٌیي ضٌبسی هَر 7
 جٌیي ضٌبسی الًگوي 8

 روش ارزیابی:

 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 آزهَى کتبی

------ --------- 

 ػیٌی تطریحی

پبسخ کبهل 

 تطریحی 
    

  نمره(: 02ه ) از بارم بنذی نمر

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

 5 ٍ پرٍشُ: ػولی اًجبم تکبلیف هطبرکت کالسی: حضَر ٍ غیبة کالسی: 

 7.5 اهتحبى پبیبى ترم: 7.5 اهتحبى هیبى ترم:  کَئیس:

 خَاّذ ضذ ًورُ ػولی هٌظَر 5ٍ  )هجوَع هیبى ترم ٍ پبیبى ترم( ًورُ تئَری 15  :هَارد سبیر
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 تئَری  :جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

07/07/99  هجازی 1  3-1  نام مدرس فرًٍتالاستخَاى ّای  - کليات استخَاى ّای سرٍ صَرت دپارتواى اناتوهی  

14/07/99  هجازی 2  3-1 اى اناتوهی دپارتو   دکتر عثذاًی اتوَئيذ ٍ اسفٌَئيذ  

21/07/99  هجازی 3  3-1  دکتر عثذاًی استخَاى ّای اکسيپيتال، پاریتال ٍ توپَرال دپارتواى اناتوهی  

28/07/99  هجازی 4  3-1  دکتر عثذاًی استخَاى ّای هاگسیال، پاالتيي، زایگَها، ًازال ٍ الکریوال  دپارتواى اناتوهی  

05/08/99  هجازی 5  3-1  دکتر عثذاًی حتاًی ٍ هْرُ ّای گردىاستخَاى ّای ضاخک تحتاًی، ٍهر، فک ت دپارتواى اناتوهی  

12/08/99  هجازی 6  3-1 عضاالت  - فضااّای گردًای    -تررسی سطح تِ عوك ًاحيِ گردًی  دپارتواى اناتوهی  

  ًَاحی ٍ هثلث ّای گردى -گردى 

 دکتر عثذاًی

19/08/99  هجازی 7  3-1  – غاالف کارٍتياذ ٍ هحتَیاات آى    -ًاحيِ استرًَکليذٍ هاساتَئيذ   دپارتواى اناتوهی  

 زًجيرُ سوپاتيک گردى

 دکتر عثذاًی

26/08/99  هجازی 8  3-1  دکتر عثذاًی هثلث خلفی گردى، عرٍق تحت ترلَُ ای ٍ ضثکِ عصثی تازٍیی دپارتواى اناتوهی  

28/08/99  هجازی 9  3-1 فریذًٍیدکتر ًاحيِ تحت الهی ٍ حٌجرُ دپارتواى اناتوهی    

03/08/99 هجازی 11  3-1 فریذًٍیدکتر  ًای، هری، عضالت جلَی هْرُ ای ٍ ًاحيِ فَق الهی دپارتواى اناتوهی    

08/08/99  هجازی 11  3-1 فریذًٍیدکتر  ًاحيِ صَرت، هاستر ٍ غذُ ی پارٍتيذ - عضالت سر ٍ صَرت دپارتواى اناتوهی    

11/08/99  هجازی 12  3-1  –توپاَرال   یحفارُ ّاا   -( اعصااب  ٍ عرٍق –ّا  ِیسکالپ ) الا دپارتواى اناتوهی  

 توپَرال ٌفراای

فریذًٍیدکتر  

18/08/99 هجازی 13  3-1 فریذًٍیدکتر حفرُ دّاى   - يياسفٌَپاالت دپارتواى اناتوهی    

25/08/99  هجازی 14  3-1 َر عثذاًی پدکتر  حلك ٍ تيٌی دپارتواى اناتوهی    

02/09/99  هجازی 15  3-1 فریذًٍیدکتر چطن دپارتواى اناتوهی    

09/09/99  هجازی 16  3-1 فریذًٍیدکتر  گَش خارجی، هياًی ٍ داخلی دپارتواى اناتوهی    

16/09/99 هجازی 17  10-8  دکتر آریي هٌص تافت دّاى دپارتواى اناتوهی 
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23/09/99 هجازی 18  10-8  دکتر آریي هٌص اىتافت دًذ دپارتواى اناتوهی 

30/09/99 هجازی 19  10-8  دکتر آریي هٌص تافت چطن، دستگاُ اضکی ٍ پلک دپارتواى اناتوهی 

07/10/99 هجازی 21  10-8  دکتر آریي هٌص تافت گَش دپارتواى اناتوهی 

13/10/99 هجازی 21  10-8  دکتر آریي هٌص تکاهل سر ٍ گردى دپارتواى اناتوهی 

20/10/99 هجازی 22  10-8  دکتر آریي هٌص تکاهل صَرت، تيرٍئيذ، پاراتيرٍئيذ ٍ تيوَس دپارتواى اناتوهی 

27/10/99 هجازی 23  10-8  دکتر آریي هٌص تکاهل چطن ٍ گَش دپارتواى اناتوهی 

         تبریخ اهتحبى پبیبى ترم:                    تبریخ اهتحبى هیبى ترم:  

 

 ػولی  :جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

14/07/99  هجازی 1  5-3  - فرًٍتالاستخَاى ّای  - کليات استخَاى ّای سرٍ صَرت دپارتواى اناتوهی  

 اتوَئيذ ٍ اسفٌَئيذ

 دکتر عثذاًی

21/07/99  هجازی 2  5-3 اسااتخَاى ّااای  - ّااای اکساايپيتال، پاریتااال ٍ توپااَرالاسااتخَاى  دپارتواى اناتوهی  

 هاگسیال، پاالتيي، زایگَها، ًازال ٍ الکریوال

 دکتر عثذاًی

28/07/99  هجازی 3  5-3  دکتر عثذاًی حتاًی ٍ هْرُ ّای گردىاستخَاى ّای ضاخک تحتاًی، ٍهر، فک ت دپارتواى اناتوهی  

05/08/99  هجازی 4  5-3  دکتر عثذاًی  ًَاحی ٍ هثلث ّای گردى -عضالت گردى - ّای گردًیفضا دپارتواى اناتوهی  

12/08/99  هجازی 5  5-3  – غاالف کارٍتياذ ٍ هحتَیاات آى    -ًاحيِ استرًَکليذٍ هاساتَئيذ   دپارتواى اناتوهی  

 زًجيرُ سوپاتيک گردى

 دکتر عثذاًی

19/08/99  هجازی 6  5-3  دکتر عثذاًی  رلَُ ای ٍ ضثکِ عصثی تازٍییهثلث خلفی گردى، عرٍق تحت ت دپارتواى اناتوهی  

26/08/99  هجازی 7  5-3 فریذًٍیدکتر  ًاحيِ تحت الهی ٍ حٌجرُ دپارتواى اناتوهی    

28/08/99  هجازی 8  5-3 فریذًٍیدکتر  ًای، هری، عضالت جلَی هْرُ ای ٍ ًاحيِ فَق الهی دپارتواى اناتوهی    

03/08/99  هجازی 9  5-3 فریذًٍیدکتر ًاحيِ صَرت، هاستر ٍ غذُ ی پارٍتيذ - عضالت سر ٍ صَرت  دپارتواى اناتوهی   
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08/08/99  هجازی 11  5-3 فریذًٍیدکتر  يياسفٌَپاالت -توپَرال  ٌفراای –توپَرال  یحفرُ ّا دپارتواى اناتوهی    

11/08/99  هجازی 11  5-3 عثذاًی پَردکتر حلك ٍ تيٌی -حفرُ دّاى   دپارتواى اناتوهی    

18/08/99  جازیه 12  5-3 فریذًٍیدکتر گَش خارجی، هياًی ٍ داخلی - چطن دپارتواى اناتوهی    

25/08/99 هجازی 13  10-8  دکتر آریي هٌص تافت دّاى )کام سخت ٍ ًرم، لثِ، لة، زتاى( دپارتواى اناتوهی 

02/09/99 هجازی 14  10-8  دکتر آریي هٌص تافت دًذاى ٍ غذد تسالی دپارتواى اناتوهی 

09/09/99 هجازی 15  10-8  دکتر آریي هٌص تافت ٍ جٌيي چطن دپارتواى اناتوهی 

16/09/99 هجازی 16  10-8  دکتر آریي هٌص تافت ٍ جٌيي گَش دپارتواى اناتوهی 

         تبریخ اهتحبى پبیبى ترم:                    تبریخ اهتحبى هیبى ترم:  

 


